Pravidla a podmínky hlasování
Provozovatel a organizátor hlasování
FTV Prima, spol. s r.o.
se sídlem:
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778
zástupci:
Ing. Marek Singer, generální ředitel, a Ing. Petr Babulík, finanční ředitel
IČO: 48115908
DIČ:
CZ48115908
Cílem hlasování je zvolit osm nejlepších českých hraných a animovaných filmů, které se budou promítat
každý čtvrtek v rámci projektu „UPC MAX Kino“ po dobu deseti týdnů (20.6. - 22.8.2019) na střeše OC
Černý Most.

Hlasování o osm promítaných českých snímků v rámci letního „UPC MAX Kina“
1. Hlasovat o osm promítaných českých snímků v rámci letního „UPC MAX Kina“ mohou všichni
držitelé facebookového profilu;
2. Hlasující je oprávněn hlasovat pro libovolný počet vybraných českých filmových snímků
v průběhu hlasování, přičemž na každý den má jeden hlas pro každý z vybraných snímků.
Hlasující může jednou denně odevzdat po 1 hlase pro libovolný počet českých filmových
snímku, a to v libovolné kombinaci (max. však 1 hlas denně pro každý snímek) v průběhu
celého hlasování. Hlasující tedy není omezen povinností hlasovat za stejný filmový snímek další
den hlasování znovu. Každý hlasující může do hlasování zaslat libovolný počet hlasů. Vstupem
do hlasování se všichni hlasující zavazují dodržovat tyto pravidla
3. Hlasování o osm nejlepších českých hraných a animovaných filmů, které se budou promítat
v rámci projektu „UPC MAX Kino“, bude probíhat od 2. května 2019 od 0.00 hod. do 20. května
2019 do 23.59 hod.
4. Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek http://upcmaxkino.cz
5. Každý hlas je platný jeho odevzdáním v elektronické podobě, přičemž hlasující si mohou vybrat
pouze z 13 filmových snímků, které jsou uvedeny na webové stránce [http://max.iprima.cz/].
Filmy jsou na webové stránce http://max.iprima.cz/ seřazeny abecedně. Hlasující berou
výslovně na vědomí, že proti seřazení filmových snímků při hlasování nelze podat námitky,
odvolání či jakoukoli jinou formu protestu.
6. Po ukončení hlasování dojde k sečtení platných hlasů a vyhlášení osmi českých filmových
snímků, které budou promítány v rámci projektu „UPC MAX Kino“.
7. Výsledky hlasování budou zveřejněny dne 1. června 2019 na http://max.iprima.cz/.
8. Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoli způsobem (byť jen částečně)
nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o
vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují
a/nebo uplatnili nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Organizátor si vyhrazuje právo
kontrolovat splnění všech pravidel pro hlasování a v případě sporu posoudit a s konečnou
platností rozhodnout o tom, zda byly a/nebo jsou při hlasování uplatněny nekalé, podvodné
nebo nečestné praktiky. Vznikne-li podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků
odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor právo dále učinit jakákoli jím vybraná
opatření a zvýhodněný filmový snímek ze soutěže případně i vyřadit. Za nekalé ovlivnění

výsledků se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (kupř.
softwaroví roboti atd.).
9. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si
vyhrazuje právo tyto pravidla či podmínky hlasování, jakož i pravidla či podmínky soutěže,
jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, odložit, ukončit
z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor nenese odpovědnost
v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového připojení či
z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícímu znemožněn hlas odeslat.
10. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit hlasování či změnit jeho oficiální
pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hlasování.
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu hlasování.
Oficiální pravidla soutěže a jejich změny budou zveřejněny na webových stránkách soutěže
[http://max.iprima.cz/].
11. Hlasující se hlasování účastní s vědomím, že za odevzdání hlasu v soutěži nemá hlasující
nárok na žádnou odměnu či cenu/výhru.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Organizátor zpracovává osobní údaje hlasujících pro účely hlasování (tj. organizace hlasování,
jeho vyhodnocení, posouzení protestů atd.), a to na základě účasti hlasujícího na hlasování dle
těchto pravidel. Pro účely hlasování zpracovává Organizátor osobní údaje hlasujícího v rozsahu
jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to po dobu nejvýše 6 měsíců od ukončení hlasování.
2. Příjemcem osobních údajů hlasujícího mohou být osoby, které Organizátorovi poskytují služby
IT, osoby v rámci holdingu, jehož členem je Organizátor a smluvní partneři Organizátora
podílející se na projektu UPC MAX KINO.
3. Hlasující může kdykoliv požádat Organizátora o informaci, zda Organizátor zpracovává osobní
údaje, které se ho týkají a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že
dojde k jakékoliv změně v osobních údajích hlasujícího, nebo hlasující zjistí, že Organizátor
zpracovává neaktuální či nepřesné údaje hlasujícího, může kdykoliv požádat Organizátora o to,
aby tyto údaje opravil. Hlasující rovněž může požádat Organizátora o to, aby veškeré jeho
osobní údaje vymazal, nebo aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude
hlasující domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je
oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlasující může Organizátora
kontaktovat na e-mailové adrese jitka.damkova@iprima.cz.

